TOETADES KULTUURI TOETAD EUROOPAT!
Oleme kodanikud ja organisatsioonid, kes usuvad, et kultuur on Euroopa ühtsuse alus. Kultuur toob meid
kokku ja tagab meile Euroopa ühiskonnana ühtekuuluvustunde.
Usume, et kultuur mängib Euroopa ühiste väärtuste toetamisel otsustavat rolli, soodustades Euroopa
rahvaste vastastikust teineteisemõistmist ning toetades mitmekesiste ja kaasavate ühiskondade arengut.
Oleme kunstnikud, poliitikakujundajad, kultuurikorraldajad, tudengid, teadlased ja kodanikud, kes on
veendunud, et kultuur on jätkusuutliku ühiskonna alustala.
Seisame selle eest, et kultuur oleks avaliku arutelu ja otsustusprotsesside keskmes. Kultuuri ja kunsti juured
ulatuvad sügavale ühiskonda ning nad avaldavad mõju mitmetele teistele valdkondadele. Kultuuri positiivne
mõju tervisele, inimeste heaolule, sotsiaalsele sidususele ja võrdsusele, haridusele, demokraatlike väärtuste
juurutamisele, rahvusvahelistele suhetele, majanduskasvule, tööhõivele, teadusele ja innovatisoonile on
arvukate allikate põhjal ammendava kinnituse leidnud.
Kultuur väärib Euroopa ühtsuse vundamendina ja edasise õitsengu tagajana asjakohast rahalist tuge! Vaid sel
moel saame tagada Euroopa jätkusuutlikkuse.
Liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liidu poliitikakujundajad peavad hetkel kõnelusi seoses EL eelarvega pärast
2020. aastat. Läbirääkimiste tulemusel on suur mõju kultuuri rahastamisele järgmisel eelarveperioodil.
Kutsume üles Euroopa institutsioone ja liikmesriike tunnustama kultuuriinvesteeringute positiivseid mõjutusi
ühiskonnale tervikuna, tagades kultuurile piisava rahastuse:
•
•

Kindlustades, et 1% iga EL poliitikavaldkonna rahastusest on suunatud kultuurile
Kahekordistades kultuurile ettenähtud eelarve tervikuna

Ühine Euroopa tulevik on võimalik vaid siis, kui kultuurile on tagatud piisav ja jätkusuutlik rahaline toetus nii
valdkondadeüleselt kui ka spetsiaalse kultuuriprogrammi raamides.
Jagame arvamust, et tõeliselt demokraatlik Euroopa Liit on oma olemuselt kultuuriprojekt. Polariseeruvate
hoovuste valguses peame veelgi enam pingutama Euroopa kogukonna tugevdamise ja mitmekesisuse
austamise nimel!

Märkused:
1.
2.
3.
4.

Culture Action Europe (CAE) on esmaseks pöördumispaigaks Euroopa kultuuri- ja kunstipoliitika
küsimustes. CAE on kultuurisektori suurim katusorganisatisoon ja ainus võrgustik, mis esindab kõiki
valdkonna harusid. CAE koondab enda alla oma 145 liikme kaudu 80 000 häält üle Euroopa.
2017. aasta Eurobarometer näitab, et kultuuril on oluline roll kodanike ühtekuuluvustunde loomisel.
Nimelt, kultuuri peetaksegi kõige olulisimaks faktoriks, millele järgnevad väärtused ja ajalugu.
Leidub ammendavat tõendusmaterjali kultuuri positiivsest mõjust teistele EL poliitikavaldkondadele,
mis on kokku võetud CAE väljaandes “Value and Values of Culture”.
Käesolev kampaania on suunatud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) mõjutamisele, mis
jõustub pärast aastat 2020 ning kujundab EL aastaseid eelarveid, hõlmates enamasti seitset aastat.
Mitmed EL institutsioonid on kaasatud MFFi ettevalmistus- ja läbirääkimistesprotsessi. Eelarve kavandi
loob Euroopa Komisjon. Mitmeaastase finantsraamistiku määruse võtab vastu Euroopa Liidu Nõukogu
pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist.

